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Mot du président -Woord van de voorzitter 
Journée d’automne 2021… 

La volonté de reprendre nos activités était présente, la joie de se retrouver était là et plus de 35 personnes s’étaient donné 

rendez-vous au petit matin sur des parkings pour monter dans le bus… 

Contrôle des CST, une personne par banquette, distanciation et pourtant ça discutait partout. On était content de se 

retrouver. L’organisation était parfaite : Personne en retard, tout ce qu’il fallait dans le bus pour se sustenter et se désaltérer. 

A l’arrivée à Bremershaven, découverte des chambres d’hôtel et départ à pied vers la « klimahaus » et l’exposition sur le 

tour du monde de la diversité climatique et des biotopes associés. Présentation originale et intéressante ! A 18h les gardiens 

sont venus demander aux derniers de terminer la visite. Il y avait encore certainement des choses à visiter, lire, écouter mais 

le reste du programme nous attendait. Apéro, diner, bar… Un tout grand merci à nos ôtes (Faun) pour leur accueil et le 

repas. 

Le lendemain nous étions attendu au siège de l’entreprise pour des exposés et une visite qui incluait la découverte du 

camion à motorisation à l’hydrogène. 

Test Covid rapide à l’entrée des bâtiments, installation en salle de conférence et premiers écrans de la présentation de 

l’entreprise qui nous accueille et puis……STOP ! Un test s’est révélé positif et les engagements pris étaient tels que si une 

personne se révélait être positive au Covid, il ne fallait faire courir aucun risque au personnel de l’usine et nous devions 

tous quitter les lieux immédiatement. 

Dix minutes plus trad nous étions tous (moins un) dans le bus pour retour vers la Belgique. 

Là aussi, on a pu bénéficier de la réactivité des organisateurs pour que tout se passe pour le mieux ; y compris pour un 

lunch à une heure un peu inhabituelle. 

Il n’y a rien à reprocher à qui que ce soit, c’est la faute à pas de chance et nous pouvions chacun être ce grain de sable qui a 

réduit notre voyage d’étude en une (longue) promenade en bus. 

Soyez certains que notre enthousiasme est intact et que nous nous reverrons bientôt autour d’un thème d’actualité.  

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’années et une année 2022 où les préoccupations sanitaires n’obscurciront pas 

votre quotidien. 

Le président 

 

Herfstdag 2021… 

De wil om onze activiteiten te hernemen was er, de vreugde om elkaar weer te ontmoeten was er, en meer dan 35 personen 

waren reeds in de vroege morgen present op de parkings om in de bus te stappen. 

Controle van de CST pas, één persoon per dubbele plaats, afstand houden en toch overal wel wat communicatie. We waren 

blij om elkaar terug te zien. De organisatie was perfect: niemand te laat, voldoende spijs en drank om geen honger of dorst 

te lijden.  

Eenmaal aangekomen in Bremershaven snel inchecken en dan te voet naar het KLIMAHAUS voor een tentoonstelling over 

de klimatologische diversiteit en de eraan verbonden biotopen. Een originele en interessante presentatie. Om 18 uur 

kwamen de bewakers ons vriendelijk vragen ons bezoek af te ronden. Er was ongetwijfeld nog veel te zien, te horen, te 

ontdekken maar de rest van het programma liet op zich wachten: aperitief, diner, bar, ...Een gemeend dank u wel aan onze 

gastheer FAUN voor de ontvangst en het diner. 

De volgende morgen werden we verwacht op de zetel van de onderneming (FAUN) voor enkele presentaties en een bezoek 

met inbegrip van de voorstelling van de vrachtwagen  aangedreven met waterstof.  

Een covid sneltest in de inkomhal, en na het installeren in de conferentiezaal en de eerste slides van de voorstelling van de 

onderneming plots … STOP! Eén test tekende positief en conform de overeengekomen engagementen  dat als er ook maar 

een persoon positief zou testen, we geen enkel risico zouden nemen ten overstaan van het personeel van de onderneming, 

dienden we onmiddellijk de locatie te verlaten. 

Tien minuten later zaten we allemaal – minus één - op de bus, op weg naar België. 

Ook dan konden we gelukkig gebruik maken van de gevatheid van de organisatoren om alles zo goed mogelijk te laten 

verlopen, met inbegrip van een lunch op een wat ongebruikelijk uur. 

Er valt in deze niemand wat kwalijk te nemen, het was brute pech en we hadden allemaal deze ene zandkorrel kunnen zijn 

die onze studiereis herleidde tot een lange busrit. 

We zijn er echter van overtuigd dat ons enthousiasme ongeschonden blijft en dat we elkaar weldra terug zullen zien 

rondom een actueel thema. 

Ik wens jullie allen prettige feestdagen en dat in het nieuwe jaar 2022 de gezondheidsperikelen ons dagelijks leven niet 

mogen vergallen. 

De voorzitter 
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Vlaanderen lanceert de Vlaamse monitor circulaire economie 

De Vlaamse Regering wil van Vlaanderen een circulaire koploper maken in Europa. Dat wil ze doen door in circulaire 

innovatie te investeren en de materiaalvoetafdruk van onze consumptie met 30% te verminderen tegen 2030. Om de 

komende jaren de vorderingen in beeld te krijgen, lanceert de Vlaamse regering de eerste Monitor Circulaire Economie 

voor Vlaanderen. De monitor bundelt meer dan 100 indicatoren over kringlopen in onze economie en de impact op de 

omgeving. 

Met een circulaire economie kan Vlaanderen drie keer winnen. We beperken de milieu-impact van onze economie. We 

worden minder afhankelijk van import van dure grondstoffen. En we creëren kansen voor technologische en sociale 

innovatie. Er is ook een sterke link met het klimaat: twee derde van onze CO2-uitstoot wordt immers veroorzaakt door de 

ontginning, verwerking, consumptie en recyclage van materialen. 

Maar om te weten of we op de goede weg zijn met die circulaire economie en om onderbouwd beleidskeuzes te maken, 

hebben we data nodig. Daarom lanceren Vlaanderen Circulair en het Steunpunt Circulaire Economie samen met de 

Vlaamse regering de Monitor Circulaire Economie. 

Hoe circulair is Vlaanderen dan? 

21%. Dat is het korte antwoord op de vraag. Het circulariteitscijfer berekent hoeveel van onze materialen in onze economie 

van recyclage en hergebruik afkomstig zijn. Hoe groter dit aandeel, hoe circulairder de economie heet te zijn. 

Het lange antwoord is natuurlijk genuanceerder: de circulariteit van de Vlaamse economie is niet in één cijfer te vatten. 

Zo'n cijfer gaat iets te kort door de bocht voor iets zo complex als de economie. Daarom kiest de Monitor Circulaire 

Economie voor een andere aanpak: het geeft een reeks indicatoren per domein van onze economie. Meer dan 100 

indicatoren in totaal. 

Groot materiaalverbruik, minder afval, meer recyclage 

In de cijfers zien we dat de Vlaamse economie een grote slokop van materialen is. 72% van die materialen wordt echter, na 

behandeling door onze bedrijven, weer geëxporteerd. We houden 20 ton materialen per inwoner voor eigen gebruik. 

Onze totale materiaalvoetafdruk (een tegenhanger van de koolstofvoetafdruk) groeit helaas nog. Vlaanderen heeft de 

ambitie deze trend om te buigen en een daling in te zetten van -30% ten opzichte van 2010 tegen 2030. 

Vlaanderen realiseert wél zogenaamde ontkoppelingen op het vlak van afvalproductie: bij huishoudens daalt de 

hoeveelheid afval, terwijl het huishoudbudget nagenoeg constant blijft. Dit is een absolute ontkoppeling: de trend is dalend 

in absolute cijfers. Bij bedrijven zien we een relatieve ontkoppeling: de afvalproductie stijgt minder snel dan de groei van 

de economische activiteit (BBP). De trend is dus (nog) stijgend, maar niet langer in gelijke tred, de stijging vertraagt. 

Bedrijven lijken dus steeds succesvoller in hun strijd tegen afval. 

Vlaanderen zette de voorbije decennia sterk in op selectieve inzameling van afval en de uitbouw van een recyclage-

industrie. Dat toont zich in de cijfers: we laten hoge recyclagegraden optekenen. Van de totale hoeveelheid huishoudelijk 

afval (inclusief bouw- en sloopafval) gaat 67% naar een inrichting voor recyclage of compostering. Bij bedrijfsafval krijgt 

68% een tweede leven. Dat wordt 79% als we de recyclage en hergebruik van bouw- en sloopafval bijtellen. Het cijfer is 

met 10 procentpunt gestegen in de voorbije tien jaar. 

Van recyclage naar circulaire economie 

Toch is daarmee de kous niet af, want een groot aandeel van die recyclage is nog laagwaardige recyclage (bouwmaterialen 

omzetten in gruis voor wegfunderingen bijvoorbeeld). 

De uitdaging voor Vlaanderen ligt erin om, aanvullend aan de recyclage, ook zogenaamd hoogwaardige circulaire 

strategieën meer en meer ingang te doen vinden: minder materialengebruik, levensduurverlenging door onderhoud en 

herstel, ecodesign, hergebruik, innovatieve inzet van reststromen uit landbouw en voeding... Zo kunnen we de 

gerecycleerde materialen ook inzetten in hoogwaardige toepassingen. Zoals bouwmaterialen niet enkel voor gruis maar ook 

echt opnieuw gebruiken om tegels te maken.  

Cliquez sur le logo pour atteindre le site web / Klik op logo om webpagina te bezoeken  

http://www.sulo.be/
https://www.vanheede.com/en/
http://www.dovicon.com/
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Of bijvoorbeeld om biomassa te gaan gebruiken om biogebaseerde producten te maken, zoals bioplastics of grondstoffen 

voor de chemie, en zo minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. 

Over die hoogwaardige strategieën zijn de data nog beperkt. Wat we dankzij onderzoek wél weten: 

+ Het totale hergebruik van gebruiksgoederen (witgoed, elektro, huisraad, textiel, meubelen...) -waarbij we ze niet 

recycleren (omzetten in grondstoffen), maar in hun geheel hergebruiken- in Vlaanderen bedraagt 34 kg per inwoner. 

Daarmee geven we samen elk jaar 224.000 ton spullen een nieuwe thuis. 

+ Tewerkstelling in circulaire sectoren of activiteiten stijgt bijna 3 keer sneller dan het Vlaams gemiddelde. 

+ De omzet van de Vlaamse kringwinkels is sinds 1995 sterk gegroeid van 1,1 naar 61 miljoen euro per jaar. 

+ Net geen 20% van de bedrijven gebruikt afval, rest- of bijproducten opnieuw voor hetzelfde proces. Meer dan een kwart 

van de bedrijven zorgt ervoor dat hun producten makkelijk hersteld of gerecycleerd kunnen worden. 

Denken in voorraden 

Ook interessant: 71 miljoen (85%) van de 84 miljoen ton die we jaarlijks aan materialen gebruiken, voor andere 

toepassingen dan de productie van energie, blijft op de één of andere manier in onze economie aanwezig. Dat noemen we 

'netto toevoegingen aan de voorraad'. Concreet zal het gros van de materialen in de bouwsector te vinden zijn: we 

importeren bouwmaterialen en 'stockeren' ze voor jaren in de vorm van een huis of kantoorgebouw. Die materialen zijn dus 

niet verloren en bieden kansen om later nieuwe kringlopen te sluiten. Als we bijvoorbeeld nu meer veranderingsgericht of 

demonteerbaar gaan bouwen, kan de maatschappelijke voorraad die we opbouwen later renderen voor onze economie. In 

een toenemende mondiale concurrentie om grondstoffen is goed voorraadbeheer een strategische troef. 

Vlaanderen pakt de uitdaging aan 

Het publiek-privaat partnerschap Vlaanderen Circulair coördineert de inspanningen. Binnen dat partnerschap werken zes 

thematische werkagenda's (bouw, bio-economie, chemie/kunststoffen, maakindustrie, voeding, en waterkringlopen) aan 

concrete acties voor de korte termijn. 

De monitor toont aan dat we op de goede weg zijn. Maar Vlaanderen heeft ook nog werk aan de winkel: we kunnen nog 

meer gerecycleerde materialen hergebruiken voor het maken van nieuwe producten. Denk aan het hergebruik van de 

elektronica in onze smartphones. Met het relanceplan investeren we in de circulaire economie om de cirkel rond te krijgen. 

De Vlaamse regering investeert tussen 2019 en 2022 om en bij de 120 miljoen euro in circulaire innovatie. Ook investeert 

Vlaanderen verder in onderzoek en monitoring van de eigen prestaties met de monitor en een nieuw Steunpunt Circulaire 

Economie voor de periode 2022-2026. 

U vindt de Monitor Circulaire Economie vanaf maandag 22/11 op: www.cemonitor.be 

Bron : Belga 

Le Zéro Déchet sous le sapin 

Si Noël rime avec partage, il rime souvent aussi avec surmenage : stress de l’organisation, course aux cadeaux dans des 

magasins bondés, manque d’inspiration ou listes interminables et onéreuses des uns et des autres… Stop, on se pose, on 

respire ! Et si le Zéro Déchet pouvait être source d’idées ? 

Lire la suite sur : https://www.magde.be/dossier/le-zero-dechet-sous-le-sapin/  
Source : Copidec 

http://www.filtermat.be/
http://www.terbergmatec.com/nl
http://www.renault-trucks.be/
http://www.cemonitor.be
https://www.magde.be/dossier/le-zero-dechet-sous-le-sapin/
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Plan de relance de la Wallonie 

En avril 2020 était lancée l'opération Get up Wallonia, vaste campagne de consultation de la société civile d'une ampleur 

inédite en Belgique. Celle-ci a permis aux citoyens, à divers experts, à des acteurs de terrain, à des acteurs institutionnels et 

aux partenaires sociaux de formuler leurs propositions pour construire la Wallonie de demain. 

À l'issue de ce processus, neuf professeurs d'université, composant le Conseil stratégique, ont remis au Gouvernement leur 

rapport, synthèse de l'ensemble des propositions formulées. 

La relance de la Wallonie ne se limite cependant pas à Get up Wallonia. Le Gouvernement a en effet souhaité mutualiser 

trois programmes d'actions complémentaires afin d'assurer une cohérence maximum entre les mesures prises et maximiser 

ainsi les retombées positives pour les Wallons : 

1. Les mesures issues de Get up Wallonia ; 

2. Les mesures issues du Plan wallon de transition, prévus dans la Déclaration de Politique Régionale ; 

3. Les mesures issues de la Facilité pour la Reprise et la Résilience initiée par l'Union européenne. 
 
L'ensemble de ces mesures a été intégré selon les 5 axes définis par le Conseil stratégique : 

1. Miser sur la jeunesse et les talents de Wallonie 

2. Assurer la soutenabilité environnementale 

3. Amplifier le développement économique 

4. Soutenir le bien-être, la solidarité et l'inclusion sociale 

5. Garantir une gouvernance innovante et participative 
Suite aux inondations de juillet 2021, au vu de l'ampleur et des conséquences des évènements de juillet, les enjeux de la 

reconstruction sont apparus fondamentaux. Le Gouvernement wallon a dès lors décidé de mobiliser une partie des montants 

prévus dans le plan de relance pour la reconstruction des zones sinistrées. Pour ce faire, l'exécutif wallon a procédé à une 

révision d'une série de projets dont la viabilité n'est en aucun cas remise en cause. 

Un 6e axe, dénommé « Soutenir la reconstruction et la résilience des territoires sinistrés » a ainsi pu être créé.  

Parmi les mesures de cet axe, l'on retrouve notamment : 

• La remise en état des infrastructures régionales, en particulier les voiries, tunnels, voies hydrauliques, bassins d'orage 

et centres de formation endommagés – pour un montant de 185 millions €. Il s'agit d'assainir, nettoyer, expertiser et 

remettre en état les infrastructures endommagées. 

• La remise en l'état des berges et de certaines parties de cours d'eau non navigables de manière plus résiliente. Une des 

priorités est de réaliser des travaux de curage et nettoyages des cours d'eau afin de rétablir un écoulement des eaux 

sécurisant en cas de pluies importantes. Ces travaux sont déjà en cours et devraient être finalisés en mars 2022 au plus tard. 

Une réflexion dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour la reconstruction des zones sinistrées. 

La reconstruction des zones sinistrées doit impérativement tenir compte des risques liés aux changement climatiques et 

mettre le concept de résilience au cœur de la reconstruction. 

Suite à ce travail de longue haleine, le Gouvernement dispose désormais d'un plan de relance ambitieux et inédit doté d'un 

budget de 7,644 milliards € d'ici 2024. À travers 319 mesures réparties en 22 objectifs stratégiques, le Gouvernement 

entend déclencher le processus de relance de la Wallonie (Plan de relance de la Wallonie - octobre 2021) 

Près de 250 pages dans lesquelles les plus proactifs vont aller chercher des idées pour leur prochain plan stratégique… 

 

Source : wallonie.be/fr/plans-wallons 

http://www.ovinto.com/
http://www.kliko.be/
http://inovim.eu/fr/
https://www.wallonie.be/fr/plans-wallons/get-wallonia
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
https://www.wallonie.be/fr/actualites/plan-de-relance-pour-leurope-les-projets-proposes-par-la-wallonie
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2021-10/plan_de_relance_de_la_wallonie_octobre_2021.pdf
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Herbruikbaar eetgerei voor bereide voedingsmiddelen vanaf 1 januari 
2022  

De Vlaamse overheid versterkt haar beleid rond afvalpreventie en hergebruik van materialen. Zo wil ze zwerfvuil en de 

groeiende berg plasticafval een halt toeroepen. De Vlaamse overheden en provinciale en lokale besturen hebben een 

voorbeeldfunctie. Daarom is het sinds 1 januari 2020  verboden om drank in wegwerpbekers, -flesjes, -blikjes of eenmalig 

glas te serveren in de eigen werking en op eigen evenementen. Vanaf 1 januari 2022 breidt de regelgeving uit naar bereide 

voedingsmiddelen. Wegwerpborden, -kommetjes, -schaaltjes en -bestek zijn dan niet langer toegelaten. 

Om welke voedingsmiddelen gaat het? 

Voedingsmiddelen die ter plaatse worden klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd, geregenereerd of ontdooid, of 

voedingsmiddelen die daarmee vergelijkbaar zijn maar in een centrale locatie zijn bereid, zoals broodjes, wraps en slaatjes. 

Voorverpakte etenswaren die niet ter plaatse bereid of samengesteld zijn, zijn uitgesloten. Denk aan koekjes, snoep of 

chips. 

Wat valt onder ‘eigen werking’? 

Het serveren van bereide voeding voor eigen personeel (administratieve diensten, keukenpersoneel, buitendienst …) tijdens 

de reguliere werking. In het geval van overheidsdiensten die zowel catering aan eigen personeel als aan derden aanbieden, 

moet bekeken worden of het gaat om een dienstverlening aan derden, dan wel om een verderzetting van de eigen werking.  

In het geval van een provinciaal domein bijvoorbeeld is de wetgeving in de bezoekerskantine dus niet van toepassing. 

Hetzelfde geldt voor maaltijdleveringen via de diensten van het OCMW. Dat gaat om een dienstverlening aan derden. Bij 

vergaderingen waaraan ook andere mensen dan het personeel deelnemen, of in een restaurant voor het eigen personeel waar 

ook occasioneel derden eten, is de wetgeving daarentegen wel van toepassing. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld wanneer 

burgers vragen stellen tijdens een gemeenteraad. Het gaat hier om een verderzetting van de eigen werking. 

Onderwijsinstellingen worden niet beschouwd als een overheid en moeten de regelgeving dus niet volgen. Ze worden wel 

aangemoedigd om een voorbeeld te stellen en zoveel mogelijk herbruikbaar eetgerei voor hun maaltijden te gebruiken.  

Wat valt onder ‘eigen evenementen’? 

Evenementen die georganiseerd worden door een gewest, provincie of gemeente. De overheid bepaalt er zelf hoe de 

catering verloopt door hierover afspraken te maken of instructies te geven, bijvoorbeeld via een marktbevraging, een 

contract, een charter of een reglement. 

Het is aan de eventorganisator om ervoor te zorgen dat de nodige afspraken zijn gemaakt met alle aanbieders van catering 

die binnen een afgebakende evenementenzone zitten. De eventorganisator is de eindverantwoordelijke voor de naleving van 

de regels rond drankverpakkingen en eetgerei. 

Markten die op vaste en geregelde tijdstippen doorgaan, beschouwen we niet als een evenement. Voorbeelden zijn de 

wekelijkse of maandelijkse markten. Die markten zijn eerder functioneel en gericht op de verkoop van goederen en 

etenswaren die thuis worden geconsumeerd. Er worden beduidend minder dranken en bereide voeding aangeboden voor 

onmiddellijke consumptie. Kermissen georganiseerd door de overheid beschouwen we nooit als ‘eigen evenementen’. Voor 

hen geldt de regelgeving van evenementen, niet georganiseerd door de overheid. 

Aanvullende regelgeving 

Op 3 juli 2021 is de Europese Single Use Plastics-richtlijn (SUP) in voege getreden. Die richtlijn vereist dat de lidstaten 

maatregelen treffen om het gebruik van plastic drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik drastisch terug 

te dringen. Daar anticiperen we met deze regelgeving op. Ook de federale overheid buigt zich over SUP’s. Ze heeft recent 

een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waar ook een verbod op wegwerpbekers uit kunststof in is opgenomen.  

De OVAM werkte een uitgebreid interpretatiedocument uit om iedereen te helpen de nieuwe regels toe te passen, deze is 

beschikbaar op www.groenevent.be. Meer info over de omzetting van de SUP-richtlijn vindt u hier. 

Bron : OVAM 

http://www.totalwastesystems.be/
http://www.molcy.com/
http://www.daf.be/
https://ovam.be/sites/default/files/atoms/files/211108%20Interpretatie%20VLAREMA%20art.%205.3.12.1%20en%205.3.12.2.pdf
https://www.ovam.be/groen-event
https://www.ovam.be/veel-gestelde-vragen-rond-de-sup-richtlijn
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Vlaanderen verwerkt afval van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op weinig performante wijze en haalt zo 

zijn ambitieuze recuperatiedoelstellingen niet. Dat is een van de conclusies van een rapport van het Rekenhof over de 

verwerking van de zogenaamde e-waste. 

Volgens het Rekenhof heeft Vlaanderen de Europese regelgeving rond e-waste correct omgezet in Vlaamse regelgeving. 

Toch schenkt de Vlaamse regering te weinig aandacht aan afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (AEEA), 

klinkt het in het verslag aan het Vlaams Parlement. 

Bovendien haalt Vlaanderen zijn recuperatiedoelstellingen niet voor AEEA, een van de snelst groeiende afvalstromen, en 

dus een risico voor mens en milieu. Zo blijkt uit gegevens van afvalstoffenmaatschappij OVAM dat de inzamelcijfers laag 

blijven voor professionele AEEA via erkende recycleerders van Recupel, de organisatie die afgedankte elektroapparaten en 

lampen verwerkt. OVAM verwacht dat het beoogde inzamelpercentage van 65 procent (van wat in een jaar op de markt 

wordt gebracht) op korte termijn niet kan gehaald worden. 

Het Rekenhof stelt ook vast dat hergebruik slechts beperkt in kaart gebracht wordt. Bovendien ligt het 

hergebruikspercentage van elektroapparatuur laag, met 0,35 kilo per inwoners in 2018. Onvoldoende aanvoer, een slechte 

aanvoerkwaliteit en een tekort aan reparatiekennis zijn daar de oorzaak van. 

Verder schrijft het Rekenhof in zijn rapport aan het Vlaams Parlement dat de terugwinningsgraad van kostbare en zeldzame 

mineralen en grondstoffen uit AEEA in Vlaanderen laag ligt door de moeilijkheidsgraad ervan, net als elders in de wereld. 

De massa gemelde export van AEEA ligt dan weer hoger dan de massa niet gemelde, ook al vereist alle export van AEEA 

een kennisgevingsdossier. Het Rekenhof stelt vast dat een centrale registratie van de exportmeldingen ontbreekt en dat de 

uitvoer van AEEA in de praktijk zelden aan de regionale autoriteiten wordt gemeld, doordat ze deels onder het mom van 

hergebruik geëxporteerd worden. 

Het Rekenhof concludeert tot slot dat de handhaving van de regelgeving in het algemeen ‘te complex, ontoereikend en 

versnipperd’ is. Zo zijn bevoegdheden versnipperd over tal van diensten over verschillende bestuursniveaus, waarvan de 

samenwerking niet altijd duidelijk is, klinkt het. 

In het verslag is een reactie van OVAM verwerkt, dat verschillende conclusies onderschrijft, en daarnaast wijst op enkele 

initiatieven die opgestart zouden worden of al lopende zijn. Zo is er sprake van de opmaak van een strategisch 

handhavingsplan, om de handhaving meer te coördineren. 

Ook voert Recupel een studie om het totale hergebruik van AEEA beter in kaart te brengen. 

Bron : Belga/Rekenhof  

Rekenhof: Vlaanderen haalt recuperatiedoelstellingen niet voor 
elektroapparatuur 
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La Commission européenne autorise le français Veolia à racheter son 

rival Suez 

La Commission européenne a autorisé il y a quelques jours la fusion des deux géants français de l’eau et des déchets 

Veolia et Suez ; une opération à 13 milliards d'euros scellée au printemps après des mois de bataille entre les deux rivaux 

historiques. 

Cette décision de la Commission européenne, qui veille sur la concurrence dans l’UE, ouvre la voie à la conclusion d’une 

OPA de Veolia sur Suez dans les prochaines semaines. Pour obtenir ce feu vert, Veolia, numéro un mondial sur ses 

métiers, a dû s'engager à céder notamment l'essentiel des activités de Suez en France. 

 Source : Rtbf.be 

http://www.kliko.be/
https://www.kaercher.com/
https://sidcon.nl/


Depuis le début de l’année, un indice de réparabilité apparaît en France sur certains appareils électroniques comme 

les smartphones et les téléviseurs. Bientôt la même chose en Belgique ? 

En décembre 2020, dans sa lutte contre l’obsolescence programmée, le Parlement européen a voté une résolution en faveur 

d’un droit à la réparation sur les appareils électroniques. Concrètement, cela se traduirait par l’apparition d’un indice de 

réparabilité sur certains produits. 

La France a déjà pris un peu d’avance dans ce domaine. Dans le cadre de la loi anti-gaspillage, cet indice est désormais 

obligatoire sur cinq catégories de produits électriques et électroniques : les smartphones, les ordinateurs portables, les lave-

linges, les téléviseurs et les tondeuses à gazon électriques. 

Cet indice de réparabilité porte sur plusieurs critères comme la disponibilité de la documentation (conseils d’utilisation et 

d’entretien), le fait que l’appareil soit facilement démontable (accès et outils), la disponibilité des pièces détachées ou 

encore le prix de ces pièces. L’objectif de cet indice est de sensibiliser le consommateur à la réparation du produit dès son 

achat en l’informant de la réparabilité de son appareil. 

 

C’est simple : plus l’indice est élevé, plus l’appareil est facile à réparer. Les derniers iPhone 13 d’Apple ont ainsi un indice 

de réparabilité de 6,2/10, une note moyenne bien loin derrière le Fairphone 4 (9,2/10) mais meilleure que le Huawei P20 

Lite (5,8/10). En France, l’objectif est que, peu à peu, l’indice de réparabilité devienne un indice de durabilité. Pour cela, 

d’ici 2024, de nouveaux critères devraient être pris en compte comme la robustesse et la fiabilité des produits. 

L’indice de réparabilité n’est pas seulement utile pour les consommateurs. Il permet également de mettre la pression sur les 

fabricants et les incite à améliorer leurs appareils pour obtenir la meilleure note possible. Par exemple, l’iPhone 11 a un 

indice de 4,6/10, l’iPhone 12 affiche un score de 6/10 et leur dernier modèle en date, l’iPhone 13, atteint 6,2/10. Une belle 

progression en l’espace de seulement trois ans donc. Maarten Depypere, responsable de la politique de réparation au sein de 

l’organisation iFixit qui a participé à l’instauration de cet indice en France, a déclaré à nos confrères du site Frandroid que 

Samsung avait également fait des efforts en améliorant la disponibilité de certaines pièces de remplacement et en créant des 

manuels de réparation. Le dernier smartphone haut de gamme du constructeur coréen, le S21, intègre un mode d’emploi de 

40 pages qui explique de manière détaillée et avec des schémas comment démonter l’appareil et remplacer certaines pièces. 

 

En France, depuis le 1er janvier 2021, les vendeurs ont pour obligation d’afficher la note synthétique de l’indice, à 

proximité du prix, au moment de l’acte d’achat. Mais c’est seulement à partir du 1er janvier 2022 que les sanctions 

tomberont. Qu’en est-il de la Belgique ? Pour l’instant, il n’y a encore rien de concret et notre pays semble attendre de 

devoir se plier à une obligation européenne. Mais cela pourrait encore prendre de longues années. Pendant longtemps, l’UE 

a retardé cet indice de réparabilité en argumentant qu’il était trop compliqué à mettre en place, mais l’exemple français a 

montré que c’était possible et finalement, pas si compliqué. De plus, l’UE est confrontée à un lobbying pour que le prix des 

pièces détachées ne soit pas inclus dans cet indice de réparabilité européen. Néanmoins, rien n’empêche la Belgique de 

prendre les devants et de suivre le modèle français. 

Depuis plusieurs années, Test-Achats milite pour que la réparation devienne plus accessible. « Nous sommes convaincus 

que tout le monde optera plus facilement pour la réparation si celle-ci est rendue plus accessible. C’est pourquoi nous 

soutenons la campagne ‘Le droit à la réparation’ de Repair&Share. Nous demandons aux fabricants, aux commerçants et 

aux politiciens d’unir leurs forces et de rendre au consommateur ce droit à la réparation », indique l’organisation sur son 

site internet. Pour changer les choses, Test-Achats soutient et relaie la pétition de Repair & Share qui demande aux 

politiciens, aux fabricants et aux détaillants d’étendre la garantie légale, de fournir des manuels de réparation et des pièces 

de rechange, et d’investir dans des services de réparation. À l’heure actuelle, la pétition a été signée par plus de 7.000 

citoyens belges. 

Source : Metrotime.be 

Bientôt un indice de réparabilité pour lutter contre l’obsolescence 

programmée ? 
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Vlaamse Kringwinkels recycleerden ruim 30.000 ton aan producten in 
2020 

Vorig jaar hebben meer dan 30.000 ton goederen een tweede leven gekregen via De Kringwinkel. Dat blijkt uit cijfers van 

de Vlaamse kringloopwinkels. Indrukwekkende cijfers vindt de organisatie, zeker omdat de winkels door de 

coronapandemie een tijdje op slot moesten. 

De Kringwinkel viert dit jaar zijn twintigste jubileum. Tijdens een "feestweek" van zaterdag 16 tot en met zaterdag 23 

oktober zetten de Vlaamse kringloopwinkels hun klanten extra in de bloemetjes met gratis activiteiten zoals optredens en 

workshops. Te midden van de festiviteiten maakte de organisatie ook de jaarcijfers van 2020 en de ambities voor de 

komende jaren bekend. 

Via verkoop in Vlaamse Kringwinkels werd 30.071 ton aan producten gerecycleerd. De top drie aan goederen waarvoor 

de Vlaming al eens een bezoekje aan de tweedehandswinkel brengt, zijn meubelen, vrijetijdsartikelen en huisraad. 

Op een ecologische manier leven, en dus vaker kiezen voor gerecycleerde producten, zit in de lift. Ook op Europees vlak 

heeft de sector de wind in de zeilen, verzekert De Kringwinkel. Vanaf volgend jaar wil De Kringwinkel extra focussen op 

lokaal hergebruik van textiel. We willen dit thema absoluut op de politieke agenda zetten en onder de aandacht van de 

producenten brengen. Die laatste hebben immers niet alleen een wettelijke, maar ook een morele plicht om hergebruik 

mee op te nemen in hun bedrijfsdoelstellingen, zegt de koepel van de Kringwinkels. 

 Bron : Belga 

Strengere regels voor export en import van kunststofafval 

Sinds 1 januari 2021 zijn er strengere regels voor de export en import van kunststofafval van kracht. Die moeten de 

controle op grensoverschrijdende transporten verbeteren, de illegale afvaltransporten terugdringen en een betere 

milieuverantwoorde verwerking stimuleren. 

De overgang naar de nieuwe regelgeving ging de voorbije tien maanden niet zonder slag of stoot. 

Ten eerste verschillen de regels al naargelang het type kunststofafval, het land waarnaar geëxporteerd wordt (binnen de 

EU, OESO, niet-OESO) en welke verwerking precies beoogd wordt (bijvoorbeeld recyclage of niet).  

EU-richtlijnen over hoe je de regels op het terrein moet toepassen, ontbraken tot nu toe. 

Ten tweede zou normaal gezien tegen 1 januari 2021 de geactualiseerde EU-verordening 1418 gepubliceerd worden, 

waarin duidelijk staat welke regels in niet-OESO-landen van toepassing zijn als je naar daar exporteert. Zolang die 

verordening niet gepubliceerd werd, moesten EU-lidstaten voor plastic afval op de groene lijst (B3011) de 

notificatieprocedure volgen. Dat zorgde voor veel ongenoegen op het terrein, te meer omdat niet iedereen zich aan die 

regel hield. 

De OVAM kaartte die situatie meermaals aan bij de Europese Commissie en drong erop aan om de verordening snel te 

publiceren. In oktober is dat eindelijk gebeurd met EU-verordening 2021/1840 (ter vervanging van 1418). Ook legden de 

EU en haar lidstaten de laatste hand aan EU-richtlijnen (nr. 12) over hoe je de regels op het terrein moet toepassen. Op 15 

november werden deze EU-richtlijnen gepubliceerd, drie weken later zijn ze dan van kracht. 

 

Wilt u weten wat de nieuwe regels precies inhouden, wat de EU-richtlijnen hieromtrent zijn of de (nieuwe) regels in niet-

OESO landen (EU-Verordening 2021/1840)? Surf dan naar ovam.be/strengere-maatregelen-voor-importexport-van-

kunststofafval. 

Bron : OVAM 

https://ovam.be/strengere-maatregelen-voor-importexport-van-kunststofafval
https://ovam.be/strengere-maatregelen-voor-importexport-van-kunststofafval


In oktober zijn tijdens de Week van de Handhaving bijna 6.000 gevallen van zwerfvuil en sluikstort vastgesteld. Dat blijkt 

uit cijfers die de bevoegde Vlaamse minister onlangs bekendmaakte. 

Tussen 4 en 10 oktober hebben 194 Vlaamse gemeenten deelgenomen aan de Week van de Handhaving van Mooimakers, 

het samenwerkingsverband tussen de OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

Zeven dagen lang was er in de betrokken gemeenten een verhoogde aandacht voor zwerfvuil en sluikstort. Verspreid over 

heel Vlaanderen waren er bijna 500 acties waar meer dan 2.000 mensen aan deelgenomen hebben.  

Die acties hebben duidelijke resultaten opgeleverd. Zowel het aantal GAS-vaststellingen (3.001), aanmaningen (2.391), 

PV's (340) en de cameraregistraties (441) verdubbelden in vergelijking met de Week van de Handhaving van één jaar 

eerder. Volgens Mooimakers blijft het zeer spijtig dat dergelijke handhaving vandaag de dag nog steeds noodzakelijk is, 

maar het zijn cijfers waar we erg tevreden mee zijn. 

Mooimakers liet ook de impact van de campagne op de mentaliteit en inzichten van de bevolking onderzoeken. Uit dat 

onderzoek blijkt onder meer dat Vlamingen de pakkans reëel achten voor personen die zwerfvuil dumpen of sluikstorten. 

Bijna 4 op 10 houdt er rekening mee dat het achterlaten van afval hen op een sanctie kan komen te staan. Procentueel steeg 

dit aantal van 33 naar 39 procent in vergelijking met vorig jaar. 63 procent gaf ook aan iemand in zijn of haar directe 

omgeving te zullen aanspreken mocht die persoon afval op de grond gooien. 

Nagenoeg alle Vlamingen (96 procent) vinden het vanzelfsprekend dat er sancties op het achterlaten van zwerfvuil en 

sluikstorten staan. Voor 8 op 10 Vlamingen mag daar een alternatieve straf tegenover staan, 45 procent vindt een geldboete 

op zijn plaats. 

De actie heeft zijn doel dus zeker niet gemis en de positieve resultaten tijdens de week van de handhaving, sterken 

Mooimakers in zijn ambitie om zwerfvuil in Vlaanderen fors terug te dringen. 

De bevoegde Vlaamse minister toept dan ook alle lokale besturen die nog niet aan de week van de handhaving deelnamen 

op om in de toekomst aan te sluiten. 

Bron : Belga 

Bijna 6.000 vaststellingen van zwerfvuil en sluikstort tijdens Week van 
de Handhaving in Vlaanderen 

P.10 BESWA Newsletter 12/2021  

IKEA gaat vanaf 2028 volledig stoppen met het gebruik van plastic in consumentenverpakkingen. De beëindiging wordt de 

komende jaren in fases doorgevoerd, beginnend bij de nieuwe producten die IKEA vanaf 2025 verkoopt. Vanaf 2028 zijn 

alle consumentenverpakkingen volledig plasticvrij. IKEA zet zich in om plasticgebruik en vervuiling tegen te gaan en wil 

de industrie motiveren om oplossingen te bedenken op het gebied van hernieuwbaar en gerecycled verpakkingsmateriaal. 

Deze stap past binnen de ambitie van IKEA om in 2030 klimaatpositief en circulair te zijn. 

Verminderd plasticgebruik 

Productverpakkingen zijn een belangrijk onderdeel van het bedrijfsmodel van IKEA en cruciaal in het betaalbaar, 

duurzaam en veilig aanbieden van de producten. Om plasticafval en vervuiling tegen te gaan heeft het bedrijf - van oudsher 

bekend om de platte verpakkingen van karton - het plasticgebruik in verpakkingen al sterk verminderd. Momenteel bestaat 

slechts tien procent van al het verpakkingsmateriaal dat IKEA jaarlijks gebruikt uit plastic. Het bedrijf zet de overgang naar 

het gebruik van enkel hernieuwbare of gerecyclede materialen de komende jaren stevig door, waarbij de focus ligt op het 

gebruik van papier.  

Innovatieve oplossingen 

Jaarlijks besteedt IKEA meer dan één miljard euro aan ongeveer 920.000 ton verpakkingsmateriaal. Het beëindigen van 

plasticgebruik op deze schaal vraagt om innovatieve oplossingen en samenwerking tussen productontwikkeling teams en 

leveranciers van IKEA overal ter wereld. Mogelijk blijven verpakkingen van bioplastic of gerecycled  plastic wel bestaan 

binnen het voedselassortiment van IKEA in verband met kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.  

Bron : AfvalOnline 

IKEA stopt met plastic verpakkingsmateriaal voor producten vanaf 
2028  
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Nieuws van onze leden / Nouvelles de nos membres 

Un four capable de séparer les différents composants d’un produit textile pour récupérer les fils et produire de nouveaux 

vêtements. La start-up gantoise Resortecs entame la phase de concrétisation de son projet. L’objectif est limpide : 

contribuer à réduire les émissions massives de CO2 générées par l’industrie de la mode. 

Pour cela, Resortecs a développé une nouvelle technologie basée sur l’utilisation de fil à coudre thermofusible et de 

boutons à rivets. Ceux-ci fondent à une température variant entre 150°C et 200°C, ce qui permet aux coutures de disparaître 

automatiquement en chauffant simplement les vêtements, dans un four de « désassemblage ». La solution brevetée de 

Resortecs permet non seulement de recycler jusqu’à 90% d’un vêtement, mais aussi de désassembler cinq fois plus vite. 

Outre un retour sur investissement de 30%, l’entreprise créée par Cédric Vanhoeck, Vanessa Counaert et William Allouche 

offre à l’industrie textile la possibilité de proposer une solution de recyclage permettant de réduire les montagnes 

d’invendus. Selon Resortecs, jusqu’à 40% de la production de chaque saison part à la poubelle ou est incinérée, ce qui 

représente une masse annuelle de 34 millions de tonnes. Avec sa technologie, la start-up estime pouvoir réduire de 50% les 

émissions de CO2 dans le secteur textile. 

Un parterre d’hommes d’affaires, d’investisseurs et de responsables politiques bruxellois et fédéraux a été invité, jeudi 

dernier, au Recy-K, la plateforme d’économie circulaire de Bruxelles-Propreté, à se faire une idée plus précise du concept 

en assistant à une démonstration avec le premier four de désassemblage de Resortecs. Celui-ci permet de traiter une tonne 

de vêtements par jour. 

L’étape suivante, ce sera la construction d’un four en continu permettant le recyclage de 13 tonnes par jour. Pour ce faire, 

Resortecs se prépare à une nouvelle levée de fonds. D’ici à la fin mars 2022, la start-up espère lever 4 millions d’euros pour 

financer le nouveau four, se doter d’une capacité de stockage, et doubler l’équipe (de 10 personnes actuellement à 20, fin 

2022). 

Au vu de la facilité avec laquelle elle a obtenu ses premiers fonds (1,3 million d’euros en deux phases) et de l’intérêt de 

quelques grands noms (H&M, Décathlon, Tommy Hilfiger), cela ne devrait guère poser de problèmes. Des contacts 

avancés ont d’ailleurs déjà été noués avec cinq investisseurs, dont l’identité n’est pas dévoilée. « La hausse de la demande 

rend le fil de coton vierge de plus en plus cher et le prix du transport ne fait qu’augmenter. Pour pouvoir disposer de 

nouveaux fils, la voie du recyclage est donc de plus en plus valorisée », souligne Vanessa Counaert, cofondatrice de 

Resortecs. 

Source : L’Echo ;Luc Van Driessche 

Resortecs : Next step ! 
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Intradel disposera en principe fin 2022 d’une nouvelle usine de tri des déchets à Engis. La première pierre en a été posée en 

ce mois de novembre. Ce nouveau centre était nécessaire en raison de l’augmentation des déchets récoltés depuis la mise en 

place des nouveaux sacs bleus, pour les  

Il remplacera le centre de tri de Sitel actuellement implanté à Seraing et représente un investissement de 40 millions d’euros 

pour une superficie de 36.000 m². 

" Ça va la remplacer parce que l’usine de tri de Seraing a 20 ans. D’une part les machines n’étaient plus adaptées, et 

d’autre part, vu l’augmentation de la quantité de matière, il nous fallait de plus grands espaces, plus de machines, et donc 

finalement une plus grande usine. L’option a donc été d’en faire une nouvelle ", précise Jean-Jacques De Paoli, responsable 

de la communication d’Intradel. 

" Il y aura 50 employés, qui sont issus de l’économie sociale, et la quantité de déchets que nous pourrons traiter sur une 

année est de 40.000 tonnes. Le fait d’opter pour un investissement dans un nouveau centre de tri fait en sorte que d’autres 

provinces ont décidé de se joindre à nous pour le tri des déchets et donc c’est à Engis qu’on va trier les déchets de Liège, 

du Limbourg et d’une partie du Luxembourg ", détaille-t-il encore. 

Source : Rtbf.be : Olivier Thumus 

Un nouveau centre de tri d’ici fin 2022 pour Intradel à Engis 
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De chemische en farmaceutische industrie heeft specifieke behoeften op het vlak van afvalbeheer. Afval dient veilig, maar zo 

vlug mogelijk de productiesite te verlaten om risico's te vermijden. Afval legt steeds een hele weg af die volledig getraceerd 

moet kunnen worden van bron tot eindverwerking. Voor gevaarlijk, sensitief afval of zeer zorgwekkende stoffen is dat zelfs 

een prioriteit. Afvalpartner Indaver investeerde in de nodige infrastructuur, tools en kennisdeling om in te spelen op die 

noden. 

Indaver in Terneuzen ontvangt gevaarlijke stoffen, slaat ze tijdelijk op en pakt ze om waar nodig in afwachting van transport 

naar de eindverwerkingslocatie. Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag van de industrie, investeerde Indaver in meer 

opslagcapaciteit, genaamd Storage+. Het platform voorziet zowel in meer, als in een beter uitgebouwde voorbehandeling en 

in extra opslagcapaciteit voor afvalstoffen die nadien thermisch verwerkt worden. Vanaf het najaar van 2021 zijn drie nieuwe 

acceptatietanks en vier quality tanks operationeel en beschikbaar om vloeibaar industrieel afval te ontvangen. Nieuwe 

buffertanks maken het plaatje compleet om de acceptatie te garanderen. 

Slimme en efficiënte afvaltracering 

In samenwerking met enkele industriële klanten ontwikkelde Indaver recent de track & trace, IndaScan 2.0. Het doel van dit 

trackingsysteem is de volledige traceerbaarheid te verzekeren van zowel gevaarlijke als ongevaarlijke afvalstromen. Het 

IndaScan-systeem laat namelijk zowel de klant als Indaver toe de volledige flow vanaf het ontstaan van het afval tot de 

uiteindelijke verwerking te controleren en traceren. Dankzij de IndaScan-rapporten krijgt de klant waardevolle inzichten over 

zijn voorraadbeheer, waar en hoe afvaltypes en volumes vrijkomen én de nodige veiligheidsinfo. Zo kan Indaver samen met 

haar klanten gericht inzetten op een veilig en duurzaam afvalbeheer in elke stap van de keten. 

 Veilig beleidskader voor ZZS 

Indaver zorgt steeds voor de duurzame verwerking van afvalstoffen die in de maatschappij vrijkomen. 

In sommige afvalstromen kunnen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zitten die gevaarlijk zijn voor mens 

en milieu. Als afvalpartner van de grootindustrie, zoekt ook Indaver mee naar praktijkgerichte oplossingen. Samenwerken is 

daarbij de beste oplossing. Daarom overlegt Indaver in Nederland regelmatig met de afvalbranche, overheden en haar 

klanten om een veilig en duurzaam ZZS-beleid en de beste aanpak uit te rollen. Risicobeheersing staat hierbij voorop. 

Dankzij haar hoogtechnologische installaties vervult Indaver haar rol als ‘gatekeeper’ binnen de circulaire economie zodat 

deze schadelijke stoffen hun weg niet vinden naar de voedsel- of materiaalketen. 

Bron : VakbladAfval 

Meer opslagcapaciteit, slimme afvaltracering en ZZS-oplossingen 

Het Duitse afvalbedrijf Remondis heeft haar serviceportfolio verder uitgebreid met de overname van de retourautomaat-

activiteiten van Diebolt Nixdorf. 

Naast het verwerven van de activiteiten van Diebolt Nixdorf wordt Remondis, als onderdeel van de overeenkomst, ook 

eigenaar van Diebolt Nixdorf Technology en Diebolt Nixdorf Retail Services. Met de overname breidt Remondis haar pakket 

van gescheiden inzamelsystemen uit. Remondis zal de productie van ‘reverse vending machines’ (RVM) in Ilmenau 

overnemen, net als de RVM-serviceactiviteiten in Duitsland. 

Volgens Remondis is de overname van de machinebouwdivisie Diebolt Nixdorf Technology en het servicebedrijf Diebolt 

Nixdorf Retail Services een belangrijke stap op weg naar een 'fullserviceprovider' in de circulaire economie. Dit stelt het 

bedrijf in staat om klanten in Duitsland en vele andere landen uitgebreide recyclingoplossingen te bieden. Dankzij de 

overeenkomst kan het Duitse bedrijf zijn dienstenaanbod uitbreiden van de terugname van recyclebare materialen tot 

retourlogistiek, sorteren en recyclen en de productie van secundaire grondstoffen. 

Beide partijen zijn overeengekomen het bedrag van de aankoopprijs niet bekend te maken. De mededingingsautoriteiten 

moeten de overname nog wel goedkeuren. 

Bron : AfvalOnline/Remondis 

Remondis breidt diensten uit met statiegeldautomaten 
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 Le Groupe Renault, acteur majeur de l'industrie automobile, avec Veolia, leader mondial de la gestion optimisée des 

ressources, et Solvay, leader de la chimie avancée et de l’innovation scientifique, ont le plaisir d'annoncer leur partenariat 

pour la mise en place d’un écosystème circulaire des métaux issus des batteries électriques en Europe. 

Le consortium créé en septembre 2020 entre Veolia et Solvay, est ainsi renforcé par l’engagement pionnier et l’expérience 

du Groupe Renault en matière d'économie circulaire et de cycle de vie des batteries des véhicules électriques. Fort de 

l'expertise de Solvay dans l'extraction chimique des métaux de batteries et du savoir-faire acquis depuis dix ans par Veolia 

dans le démantèlement et le recyclage des batteries lithium-ion via des procédés hydrométallurgiques, le partenariat vise à 

faire de cette complémentarité un avantage stratégique et un levier de compétitivité.   

Alors que le nombre de véhicules électriques en circulation devrait passer de 10 millions en 2020 à plus de 100 millions 

d'ici 2030 dans le monde*, un accès stable et responsable aux métaux des batteries constitue un enjeu crucial.  

Dans ce contexte, les trois partenaires ambitionnent de constituer une source d'approvisionnement sûre et durable de 

métaux stratégiques pour les batteries, tels que le cobalt, le nickel et le lithium. Pour atteindre cet objectif, les entreprises 

entendent s’appuyer sur leur expertise respective à chaque étape de la chaîne de valeur - depuis la collecte des batteries en 

fin de vie en passant par le démantèlement, puis l'extraction et la purification des métaux - et en améliorant les processus 

mécaniques et hydrométallurgiques existants pour le recyclage des batteries. Grâce à la combinaison des technologies de 

pointe développées par Solvay et Veolia, les métaux stratégiques seront extraits et purifiés en matériaux de haute pureté 

prêts à être réutilisés dans la fabrication de nouvelles batteries. Auparavant récupérés sous une forme destinée à de seules 

applications métallurgiques, ce nouveau procédé en boucle fermée contribuera à la réduction de l'empreinte 

environnementale des futures batteries de véhicules électriques.  

Les trois partenaires sont déjà activement engagés dans une phase expérimentale impliquant la mise en place d’une usine 

pilote en France, à l’échelle préindustrielle, capable d'extraire et de purifier les métaux contenus dans les batteries en fin de 

vie.  

Source : fr.media.renaultgroup.com 

Groupe Renault, Veolia & Solvay unissent leurs forces pour recycler en 

circuit fermé les métaux des batteries électriques en fin de vie. 

De fusie van Veolia en Suez zou kunnen leiden tot een vermindering van de concurrentie op de markt voor afvalbeheer in 

het Verenigd Koninkrijk. 

Veolia en Suez zijn twee van de grootste leveranciers van afvalbeheerdiensten aan gemeenten en bedrijven in het Verenigd 

Koninkrijk (VK), en wereldleiders in de sector. Beide bedrijven zijn actief in de gehele toeleveringsketen van afvalbeheer, 

van de inzameling van afval tot de exploitatie van stortplaatsen en installaties voor compostering en verbranding. De 

bedrijven leveren ook water- en afvalwaterbeheerdiensten aan industriële klanten. 

De geplande fusie van de twee bedrijven wordt beoordeeld door een aantal mededingingsautoriteiten in verschillende 

landen. 

De Britse Competition and Markets Authority (CMA) heeft tijdens haar onderzoek van de fusie een aantal klachten 

ontvangen van klanten en andere marktdeelnemers en heeft een aantal mededingingsbezwaren vastgesteld die ertoe kunnen 

leiden dat gemeenten hogere prijzen gaan betalen, met een domino-effect voor de belastingbetalers. 

De CMA maakt zich met name zorgen over het feit dat Veolia en Suez twee van slechts een klein aantal leveranciers zijn 

die actief zijn in het VK en die in staat zijn om de grootste en meest complexe afvalbeheercontracten met gemeenten uit te 

voeren. Als gevolg hiervan zou de fusie kunnen leiden tot hogere prijzen en diensten van lagere kwaliteit voor een reeks 

afvalbeheeractiviteiten in het VK. 

Volgens de CMA geven overheden honderden miljoenen ponden uit aan afvalbeheerdiensten. Elk verlies van concurrentie 

op deze markt kan leiden tot hogere prijzen voor lokale autoriteiten, waardoor de belastingbetaler de rekening moet betalen, 

en minder innovatie om de Net Zero-doelstellingen te bereiken. Iedereen in het VK maakt op de een of andere manier 

gebruik van afval- en recyclingdiensten, daarom is het van vitaal belang dat deze deal aan meer gedetailleerd onderzoek 

wordt onderworpen als deze zorgen niet worden weggenomen. 

De CMA signaleerde ook mededingingsbezwaren in verschillende markten voor waterbeheer, waar onvoldoende 

concurrentie na de fusie zou kunnen betekenen dat industriële klanten ook hogere prijzen zouden moeten betalen. 

Veolia en Suez hebben een bepaalde termijn om voorstellen in te dienen om de zorgen van de CMA weg te nemen. 

Als er geen afdoende voorstellen worden ingediend, wordt de deal doorverwezen voor een diepgaand fase 2-onderzoek. 

Bron : AfvalOnline 

Britse fusie Veolia-Suez stuit op mededingingsbezwaren 

https://www.veolia.com/fr/actualites/recyclage-batteries-lithium-ion-vehicules-electriques-solvay-veolia
https://www.solvay.fr/communiques-de-presse/partenariat-Veolia-cycle-vie-batteries-voitures-%C3%A9lectriques
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Europees circulariteitspercentage gestegen in 2020 

Bijna 13% van alle in de EU gebruikte materiële hulpbronnen was in 2020 afkomstig van gerecycleerde afvalmaterialen. 

Het circulariteitspercentage is daarmee met 0,8 procentpunt gestegen ten opzicht van 2019. 

Het circulariteitspercentage was het hoogst in Nederland (31%), gevolgd door België (23%) en Frankrijk (22%). Het 

laagste percentage had Roemenië (1%), gevolgd door Ierland en Portugal (beide 2%). 

Over de afgelopen jaren is het circulariteitspercentage telkens met ongeveer 8,3% gestegen. De verschillen tussen de 

belangrijkste type materialen zijn wel groot. In 2020 bedroeg het circulariteitspercentage voor metalen 25%, voor niet-

metaalhoudende mineralen (waaronder glas) 16%, voor biomassa 10% en voor fossiele brandstoffen 3%. 

Meer informatie vindt u op de website van  Eurostat. 

Bron : Technischweekblad.NL 

Nouvelles internationales / Nieuws internationaal 

 De overname van Suez door Veolia is goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat meldden de afvalverwerkings- en 

waterzuiveringsbedrijven onlangs.  

Er is een akkoord over de fusie omdat Veolia heeft toegezegd vrijwel alle activiteiten van Suez in de afvalindustrie en de 

gemeentelijke watermarkt in Frankrijk te verkopen. 

Ook moeten de meeste activiteiten van Veolia in de Franse zakelijke waterbeheermarkt worden verkocht, evenals een deel 

van de activiteiten van zowel Suez als Veolia in het storten van gevaarlijk afval en in de verbranding en behandeling van 

gevaarlijk afval. 

Met deze stappen zijn de mededingingsbezwaren van de Europese Commissie weggenomen, stelde bevoegd 

Eurocommissaris Margrethe Vestager. 

Het gecombineerde bedrijf zal een omzet van bijna 7 miljard euro hebben. 

Bron: ABM Financial News 

Groen licht voor overname Suez 

Nog maar één keer in de vier weken restafval ophalen: nieuw 
afvalsysteem in Roosendaal is schot in de roos 

Het nieuwe afvalsysteem in Roosendaal waarbij het restafval nog maar één keer in de vier weken wordt opgehaald, is een 

schot in de roos. Dat concludeert de gemeente Roosendaal, na ruim anderhalf jaar ervaring met die ophaalmethode. 

Roosendalers scheiden hun afval volgens de gemeente sindsdien stukken beter: er wordt meer gft- en PBD-afval (plastic, 

blik en drankkartons) opgehaald, tegelijkertijd neemt de hoeveelheid restafval fors af. Werd er in 2019 nog 138 kilo 

restafval per inwoner in de grijze container gekieperd, een jaar later is dat nog maar 120 kilo. Een daling van 13 procent.  

Die ontwikkeling staan haaks op het landelijke beeld. In heel Nederland nam de gemiddelde hoeveelheid restafval per 

inwoner in 2020 juist met 7 procent toe. 

Roosendaal scheidt afval beter 

In Roosendaal raakte de grijze bak minder snel vol, omdat er het afgelopen jaar flink meer groen- en plastic afval is 

ingezameld. Afval wat voorheen nog te vaak bij het restafval belandde. Vooral nat, zwaar gft-afval in de restbak was de 

gemeente een doorn in het oog. In 2020 zetten de Roosendalers 127,6 kilo groen afval aan straat, tegenover 109,3 kilo in 

2019. Een stijging van 17 procent. 

De hoeveelheid aangeboden PBD-afval nam ook flink toe. Roosendalers leverden vorig jaar 29,5 kilo in, het jaar daarvoor 

hing iedere inwoner nog 22,3 kilo in een oranje zak aan een lantaarnpaal. 

Minder restafval goed voor portemonnee 

Roosendaal stapte in maart 2020 over op dit systeem, met het oog op de ambitie om de hoeveelheid restafval per inwoner 

fors terug te dringen. Roosendaal wil dat de komende jaren afbouwen naar 100 kilo per persoon per jaar en op termijn zelfs 

naar maximaal 30 kilo per persoon. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211125-1
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Dat is nodig, omdat de verwerking van restafval steeds meer onder druk komt te staan en de gemeenten steeds meer geld 

kost. 

De gemeente benadrukte in de aanloop naar het nieuwe ophaalsysteem ook dat Roosendalers een financieel belang hebben 

bij het goed scheiden van afval. Roosendalers betalen immers per keer dat het restafval wordt geleegd. Hoe minder vaak dit 

aan straat wordt gezet, hoe minder Roosendalers aan afvalstoffenheffing hoeven te betalen. 

En de hoeveelheid zwerfafval? 

Critici van dat nieuwe systeem hebben altijd gesteld dat ze bang zijn dat die nieuwe ophaalmethode tot meer 

afvaldumpingen en bijzettingen bij containers zou leiden. In de evaluatie worden daar geen cijfers over gecommuniceerd. 

De gemeente Roosendaal kon ook geen toelichting geven. Regelmatig duiken er op sociale media foto’s op van dumpingen 

en bijzettingen. De gemeente wil dat probleem vooral aanpakken met extra communicatie. 

Bron : BNDeStem.nl 

Afvalbeheerkosten 2020 in Nederland bijna 20% hoger dan in 2019 

Corona heeft niet alleen impact gehad op de hoeveelheid afval en grondstoffen, maar ook op de afvalbeheerkosten. Want: 

hoe meer afval, hoe hoger de inzamel- en verwerkingskosten. Bovendien stonden ook de grondstoffenprijzen in 2020 nog 

flink onder druk, waardoor de kostenstijging hoger uitpakte dan de volumestijging. Dit komt naar voren in het onlangs 

verschenen analyse rapport 2020 van de Benchmark Huishoudelijk Afval van de NVRD (Nederlandse Vereniging van 

Reiniging Diensten).  

 
De totale beheerkosten zijn een belangrijke indicator voor de benchmarkdeelnemers. Deze kosten worden bepaald door: 

a) de directe kosten van inzameling, op-, overslag en verwerking; 

b) indirecte kosten (overhead) die ten laste komen van de afvalstoffenheffing en 

c) vergoedingen en verwerkingsopbrengsten. 

Meer afval en grondstoffen 

In 2020 bedroegen de totale afvalbeheerkosten gemiddeld 209,- euro per huishouden. Dat is maar liefst 19% hoger dan in 

2019. Meer afval en grondstoffen (mede door corona) hebben geleid tot hogere inzamel- en verwerkingskosten. Maar ook de 

lagere grondstofprijzen, een trend die zich al in 2019 inzette, deed een duid in het zakje. Ook de enorme toeloop naar de 

milieustraten en de toename van bijplaatsingen (mede als gevolg van corona), zorgden ervoor dat inzamelaars extra kosten 

moesten maken. 

Hoogbouw 

Ook bij de afvalbeheerkosten zijn er significante verschillen zichtbaar tussen de hoogbouwklassen. De gemeenten met veel 

hoogbouw (klasse A) hebben 24% hogere kosten dan gemeenten met weinig hoogbouw (klasse C). Dit komt door de 

efficiency die bij grotere gemeenten (waar veel klasse A is) hoger is dan bij kleine gemeenten. 

Afvalstoffenheffing 

De beheerkosten zijn bepalend voor de hoogte van de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Behalve de beheerkosten kunnen in 

de afvalstoffenheffing ook nog kosten worden opgenomen voor kwijtscheldingen, btw-compensatie en de bestrijding van 

zwerfafval. 

Meer info vindt u hier : www.benchmarkafval.nl 

Bron : NVRD 

http://www.benchmarkafval.nl
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Opnieuw stijging van recyclingpercentage verpakkingen in Nederland 

In 2020 is 82 procent van de verpakkingen in Nederland gerecycled. Vooral de recycling van plastic verpakkingen steeg 

fors, van 54 naar 66 procent. Dat zal volgend jaar echter sterk veranderen. 

Het coronajaar zette de afvalverwerkingsketen door een toename van ingezamelde hoeveelheden op scherp. Wel werden 

mooie resultaten geboekt, zoals meer glasrecycling. 

Op hout na noteerden alle stromen hogere recyclingpercentages dan in 2019. Vooral de recycling van kunststof 

verpakkingen valt op. Dit steeg met 12 procentpunten van 286 kton in 2019 naar 368 kton in 2020 (waarbij er in 2020 26 

kton meer aan plastic verpakkingen op de markt werd gebracht). Het Nederlands Afvalfonds schrijft de stijging toe aan de 

toegenomen thuisconsumptie vanwege corona en de verwerking van voorraden. 

Bij papieren en kartonnen verpakkingen steeg zowel het aandeel ingezameld papier sterk, als het aandeel dat op de markt 

werd gebracht, waardoor het recyclingpercentage gelijk bleef. 

De stijging van het percentage gerecyclede glazen verpakkingen is volgens het Afvalfonds het gevolg van meer 

thuisconsumptie (vanwege de coronamaatregelen) en mogelijk ook beter inzamelgedrag. De recycling van metalen 

verpakkingen bleef gelijk. 

Bij houten verpakkingen valt op dat de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen sterk daalde van 657 kton naar 

520 kton. De hoeveelheid gerecyclede houten verpakkingen daalde met 100 kton naar 354 kton, waardoor het 

recyclingpercentage met 1 procentpunt daalde.   

In onderstaande tabel vindt u alle gedetailleerde informatie. 

 
• Op basis van onderzoeken va 
* Op basis van onderzoeken van de Wageningen Universiteit.  

In de rapportage waarschuwt het Afvalfonds Verpakkingen verder voor de toename van vervuiling bij de pmd-inzameling. 

Dit mag maximaal 15 procent zijn. Komt de vervuiling daarboven dan zal dit leiden tot afkeur van partijen, wat eerder al 

gebeurde bijvoorbeeld bij pmd van Twentse gemeenten.  

De Europese Unie schrijft met ingang van 2021 een nieuwe methode voor om het recyclingpercentage te berekenen. 

Hiermee wordt het recyclingvolume later in het proces berekend dan nu het geval is. Ook moet worden gecorrigeerd voor 

de uitval bij recyclers wanneer die gesorteerd verpakkingsmateriaal verwerken. Concreet betekent dit dat het gewicht van 

recycling in 2021 lager zal zijn dan in voorgaande jaren en een negatief effect op de recyclingpercentages zal hebben (zie 

tabel waarin een inschatting is gemaakt voor de cijfers over 2020 volgens de nieuwe methode). Tegelijkertijd gaan volgend 

jaar nieuwe (hogere) recycledoelstellingen gelden. Dit zal de lat hoger leggen. 

Het Afvalfonds en Nedvang onderzoeken momenteel welke effecten de nieuwe meetmethode daadwerkelijk heeft op de 

recyclingresultaten. Dit vraagt per materiaalsoort om meer informatie van de afvalbedrijven dan in voorgaande jaren en om 

informatie van de recyclers. 

Bron : AfvalOnline 

Materiaal Resultaat 2019 Resultaat 2020 
Doelstelling 
EU 2020 

Doelstelling 
NL 2020 

Schatting resul-
taat nieuw meet-
punt* 

Doelstelling NL 
2025 

Glas 88% 90% 60% 90% 74-80% 71% 

Papier en karton 90% 90% 60% 75% 90% 85% 

Kunststof 54% 66% 22,5% 50% 46-52% 50% 

Metaal 95% 95% 50% 85% 86-90% 80% 

Hout 69% 68% 15% 41% 68% 55% 

Totaal recycling 80% 82% 55% 70% 76-78% 74% 
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Frankrijk verbiedt plastic rond fruit en groenten 

Zowat dertig soorten fruit en groenten mogen in Frankrijk vanaf volgend jaar niet langer in een plastic verpakking 

verkocht worden. Met het verbod wil de Franse regering de hoeveelheid plasticafval verminderen. Ook in ons land nemen 

bedrijven stappen om de milieu impact van verpakking te verminderen. Minder verpakking is daarbij echter niet altijd de 

oplossing, zo klinkt het. 

Een plastic zak aardappelen van vijf kilo, een doosje peren met een plastic verpakking of een komkommer in folie: vanaf 1 

januari 2022 zal je dat niet meer tegenkomen in de Franse supermarkten. De Franse overheid legt vanaf volgend jaar de 

verkoop aan banden van plastic verpakkingen van een dertigtal verse producten. Het gaat onder meer om groenten zoals 

aardappelen, aubergines, bloemkool, courgettes, komkommers en wortelen. Wat betreft fruit behoren plastieken 

verpakkingen voor onder andere appels, peren en sinaasappelen vanaf volgend jaar tot de verleden tijd. 

Zacht fruit ontspringt vooralsnog de dans 

Het zal volgens de Franse overheid leiden tot een besparing van meer dan één miljard plastic verpakkingen per jaar. 

Voorlopig ontsnappen sommige groenten en fruit nog aan de maatregel. Zo zijn aardbeien, frambozen en blauwe bessen te 

kwetsbaar om onverpakt verkocht te worden. De bedoeling is evenwel om ook de plastic verpakkingen voor dit soort 

producten op termijn te weren. Het verbod zal gaandeweg uitgebreid worden. Het is de bedoeling dat er vanaf 2026 geen 

groenten en fruit meer in plastic verkocht worden. 

Ook in ons land liggen plastic verpakkingen onder een vergrootglas. Retailers en de verpakkingsindustrie hebben de 

afgelopen jaren al talloze stappen genomen om de berg plasticafval te verminderen, stelt Fevia, de federatie van de 

Belgische voedingsindustrie. Zo zijn plastic verpakkingen bijvoorbeeld dunner geworden waardoor de afvalberg sterk is 

afgenomen of wil de sector dat tegen 2025 alle verpakkingen 100 procent recycleerbaar, herbruikbaar of biodegradeerbaar 

zijn. 

Duurzaamheid van verpakkingen 

Volgens Fevia werkt een algemeen politiek verbod, zoals in Frankrijk, mogelijk juist averechts. We moeten af van het 

plastic bashen. Verpakkingen hebben wel degelijk nut. Zij zorgen ervoor dat de houdbaarheid van producten toeneemt en 

de food waste minder groot is. Daardoor kan de ecologische voetafdruk van verpakt voedsel kleiner zijn dan die van 

onverpakt voedsel. 

Belangrijker dan het tout court weren van verpakkingen, is volgens Fevia het duurzaam maken van verpakkingen en de 

ontwikkeling van een ophaal-, sorteer- en recyclagesysteem. Ook daarin zijn de afgelopen jaren veel stappen in gezet. De 

verpakkingsindustrie betaalt een 'Groene Punt'-bijdrage die gebruikt wordt om Fost Plus te financieren. 

Duurzame aardbeibakjes van BelOrta 

Ook producenten werken proactief aan de verduurzaming van verpakking. Zo lanceerde Friesland Campina recent haar 

PET verpakkingslijn. Veiling BelOrta lanceerde op haar beurt deze zomer de Tray2Tray-punnets voor de aardbeien. Het 

gaat om een bakje dat gemaakt is van 100 procent gerecycleerde PET én dat 100 procent recycleerbaar is. 

Waar mogelijk wordt het gebruik van verpakkingen te vermeden of verminderd. Maar bij gevoelige en bederfbare 

producten is een goed gekozen verpakking net cruciaal in de strijd tegen voedselverspilling. Diverse testen, onder meer bij 

aardbeien en bessen, hebben ons geleerd dat een doordachte verpakking het verschil maakt. Minder voedsel verspillen 

verkleint onze ecologische voetafdruk, verklaart BelOrta. 

Ook handelsfederatie Comeos benadrukt het nut van sommige verpakkingen en ziet een generiek politiek verbond niet 

zitten. Voor komkommers is bijvoorbeeld aangetoond dat een plastic verpakking de groente drie keer langer vers houdt. 

Een streng rechtlijnig verbod op plastic voor alle mogelijke groenten en fruit kan zo tot voedselverspilling leiden. 

Bron : VILT 
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En décembre, c’est Tricember ! 

S’inspirant des mouvements de mobilisation Movember ou Dry January, Citeo imagine une nouvelle opération de 

sensibilisation baptisée Tricember. Elle rappelle aux Français l’importance de trier les emballages et les papiers en cette fin 

d’année où l’on consomme plus… tout en portant un message de solidarité. Car le tri est une pratique écocitoyenne 

bénéfique pour chacun et pour tous !  

Simultanément ; une nouvelle Info-tri harmonisée pour faciliter le geste de tri des emballages et papiers a été validée par 

les pouvoirs publics, cette nouvelle Info-tri devra figurer sur tous les emballages ménagers et papiers graphiques à partir du 

1er janvier 2022 et au plus tard le 9 mars 2023. Fruit d’un travail de deux ans, mené en anticipation du déploiement de la 

simplification du geste de tri, cette nouvelle signalétique a été conçue sur la base d’échanges avec les entreprises et de tests 

consommateurs. L’objectif : faciliter le geste de tri de chacun tout en tenant compte des contraintes industrielles des 

entreprises qui mettent en marché les emballages ménagers et les papiers graphiques. 

 

 https://www.citeo.com/le-mag/en-decembre-cest-tricember 
 

Source : Citeo 

Du CO2 « capturé » dans le béton 

Le béton représente jusqu’à 9% des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale.  

Une start-up bernoise, Neustark, propose d’emprisonner le CO2 à l’intérieur de celui-ci. Une avancée qui fait l’unanimité. 

« Notre technologie transforme le CO2 en calcaire, explique Valentin Gutknecht, cofondateur de Neustark. Nous captons 

le CO2 d’usines biogaz en Suisse et nous le transformons d’abord en liquide, pour le transport, puis il est pétrifié pour 

devenir du calcaire ou de la pierre de calcite ». Dans un deuxième temps, le béton concassé contenant du calcaire est 

mélangé avec du ciment, à un taux minimal. La réduction du ciment, dont la fabrication est particulièrement polluante, 

permet de diminuer l’empreinte carbone et les coûts en matières primaires. 

Dans le détail: 10 kilos de CO2 sont captifs dans chaque mètre cube de béton et jusqu’à 20 kilos de gaz carbonique sont 

épargnés grâce au processus lui-même de réduction des composants. A noter qu’en cas de démolition, ce béton enrichi en 

CO2 ne libère pas de dioxyde de carbone puisque celui-ci a été transformé. « Il faudrait le chauffer à plus de 600°C pour 

que le CO2 se libère », relève celui qui a auparavant travaillé pour l’entreprise Climeworks, active dans la filtration du 

CO2 dans l’air – qu’elle enfouit ensuite dans le sol. 

« Actuellement, 15 centrales à béton, qui ont testé notre prototype mobile, proposent du béton enrichi en CO2, signale le 

CEO de ce spin-off de l’EPFZ. Un quart se trouvent en Suisse romande, un quart à l’étranger, en Allemagne et au Pays-

Bas et le reste en Suisse alémanique ».  Au printemps 2021, le premier bâtiment en béton Neustark, une école, a été 

construit à Berne. 

Berne est en effet précurseur, car la ville impose le béton recyclé pour chaque nouvelle construction. Une thématique en 

discussion au Conseil national, mais qui peine à s’imposer en Suisse. La construction représente pourtant 74 millions de 

tonnes de déchets, venant principalement de l’excavation et de la démolition. Certaines entreprises générales ont toutefois 

fait le choix du béton recyclé il y a près de dix ans déjà. C’est le cas du groupe Marti Arc Jura, l’un des pionniers en la 

matière. Il est d’ailleurs partenaire de Neustark et des habitations ont déjà bénéficié de béton recyclé enrichi en CO2. 

« Nous sommes en phase de test avec cette nouvelle solution, mentionne Thierry Linder, le CEO de Marti Arc Jura. Nos 

bétons sont déjà, à notre connaissance, les plus écologiques de Suisse, car nous valorisons 60% des déchets de chantier et 

notre centrale à béton dispose d’un parc photovoltaïque de 900 m² qui permet d’économiser 50 tonnes de CO2 par an. 

Travailler avec Neustark est, pour nous, un pas supplémentaire dans la bonne direction ». 

La question de la résistance – notamment au sel – de ce béton pour les ouvrages demandant des normes plus strictes, 

comme des tunnels ou des ponts, est à l’étude. Mais cela concerne tant le béton recyclé que le béton enrichi en CO2. 

Valentin Gutknecht se réjouit également de cette association avec Marti Arc Jura: «Ils font beaucoup en matière 

d’environnement, c’est une bonne addition. Nous procédons avec eux à des tests en laboratoire pour établir quelle est 

https://www.citeo.com/le-mag/en-decembre-cest-tricember


P.19 Année/Jaar 8  

l’influence de notre procédé sur leur recette de béton.» 

Neustark, victorieuse l’an dernier du Catwalk 2020, une compétition sur les innovations durables, travaille déjà sur la 

prochaine génération de béton enrichi. Il s’agit du béton neutre en carbone. « Chaque mètre cube de béton a un coût 

carbone de 200 kilos de CO2. Le but est d’arriver à capter 200 kilos de CO2 dans un mètre cube de béton. On pourra 

commercialiser cette technologie dès 2025 ». 

La course contre la montre est donc lancée pour les fabricants de béton, pointés du doigt car considérés comme de gros 

pollueurs. « On sent la pression de la durabilité dans le domaine de la construction, observe le Bernois. Les entreprises 

savent qu’elles doivent bouger et notre solution est actuellement pionnière et prête à l’utilisation ». La start-up de neuf 

collaborateurs doit cependant temporiser les appétits en raison de la forte demande ainsi que de la limitation du béton 

démoli disponible sur le marché. Holcim ou PQR Béton à Gland, notamment, ont déjà frappé à sa porte.  

Source : pme.ch/business/2021 par Tiphaine Bühler 

Le Koweït se débarrasse enfin du plus grand « cimetière de pneus au 
monde » 

 Le Koweït a fait déplacer quelque 40 millions de pneus en vue de leur recyclage ou de leur destruction. Selon les autorités, 

il s’agissait du plus grand cimetière de pneus au monde. L’espace laissé devrait permettre au pays d’ériger une nouvelle 

ville. 

Des chiffres fous : voilà 17 ans que 40 millions de pneus s’accumulent sur une surface de 2 millions de mètres carrés (280 

terrains de football), à 35 km à l’ouest de la ville de Koweït. Depuis des mois, 44.000 trajets de camions ont été nécessaires 

pour nettoyer les lieux. 

« Aujourd’hui, le site est propre », a assuré à l’AFP le ministre du Pétrole Mohammed Al-Fares. Le voyage a amené ces 

pneus sur un site provisoire situé à Al-Sami, dans l’ouest du pays. Là, ils seront découpés ou recyclés pour le marché local. 

Les autorités assurent que les normes internationales seront respectées. 

Sur l’ancien site, les autorités ont prévu d’ériger une nouvelle ville, baptisée Saad Al-Abdallah, en référence au nom d’un 

ancien émir du Koweït, en plein milieu du désert. Cette décharge a de nombreuses fois été dénoncée par les groupes 

environnementaux, des incendies s’y produisant régulièrement, dont deux de très grande ampleur, en 2012 et 2020.  

Source : msn actualité : Baptiste Lambert 
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